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Foerageergedrag van de Adder (Vipera berus): een bijzondere 
waarneming

Jelmer Groen

Inleiding
De Adder, de Gladde slang en de Ringslang zijn de 
enige slangensoorten die van oorsprong in Nederland 
voorkomen en daarvan is de Adder onze enige 
inheemse gifslang. De maximale lengte ligt rond 
de 90 centimeter. Het verspreidingsgebied van de 
Adder strekt zich uit van de Atlantische kust van 
Groot-Brittannië en Frankrijk tot en met Sachalin 
(een Russisch eiland ten noorden van Japan) en van 
Noord-Scandinavië tot en met de Balkan (Schiemenz 
1985; Mallow et al. 2003; David & Vogel 2010). Het 
betreft het grootste verspreidingsgebied van alle 
terrestrische slangensoorten ter wereld. Inherent aan 
dit gegeven is dat de Adder in verschillende habitats 
en zelfs biotopen voorkomt. Dit maakt het lastig om 
een eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe zijn 
dieet eruitziet. Dit dieet is namelijk afhankelijk van 
de habitat en het bijhorende voedselaanbod. Helaas 
is in Nederland tot op heden nooit een uitgebreid 

De Adder is één van de meest onderzochte slangensoorten ter wereld. Desondanks kunnen 
eenvoudige observaties leiden tot nieuwe inzichten in het gedrag van deze soort. In dit artikel 
wordt een waarneming besproken van twee Adders die individueel van elkaar, maar binnen enkele 
uren tijd, hetzelfde pimpelmeesnest bezochten om er een jong uit te roven.

onderzoek naar het dieet van de Adder uitgevoerd. Op 
basis van verschillende onderzoeken uitgevoerd in het 
buitenland, waarbij is gekeken naar maaginhoud en/
of ontlasting, kan echter worden gesteld dat ondanks 
het feit dat in sommige gebieden kikkers een zeer 
belangrijk onderdeel van het dieet van de Adder 
vormen (Pielowski 1962; Pomianowska-Pilipiuk 1974), 
kleine zoogdieren (met name muizen en spitsmuizen) 
het meest worden gegeten, gevolgd door amfibieën, 
hagedissen en vogels (Prestt 1971; Šebela 1980; 
Kjærgaard 1981; Luiselli & Anibaldi 1991; Kowalewski 
& Profus 2007). Binnen deze onderzoeken vormden 
vogels maar een klein deel van het bestand, of zijn 
deze überhaupt niet aangetroffen. Een waarneming 
van een Adder die een vogel opeet is op zichzelf dan 
ook al vrij bijzonder te noemen.

De waarneming
Op 19 mei 2019 liepen Simon en Gerry Kaastra uit 

Figuur 1. De lijsterbes met daarin het pimpelmeesnest. De rode pijl geeft de bovenste opening weer, op 1,74 meter hoogte. De 
blauwe pijl geeft de onderste opening weer, op 1,13 meter hoogte (foto Jelmer Groen).
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Grou een rondje over de Merskenheide toen ze in een 
bosrand een mannelijke Adder zagen liggen die vrij 
snel in de vegetatie verdween. Niet veel later kwam 
er een tweede mannelijke Adder (hierna: Adder 2) 
in beeld die interesse toonde in een oude lijsterbes 
en deze begon te beklimmen. Al snel landde er een 
Pimpelmees in de boom met voer in de bek en bleek 
zich in een holte in de lijsterbes een nest te bevinden. 
Deze holte was bereikbaar via twee openingen op 1,13 
en 1,74 meter hoogte (figuur 1). De aanwezigheid 
van Adder 2, die duidelijk interesse had in het nest, 
had tot gevolg dat de alarmerende Pimpelmees het 

nest niet durfde te benaderen. Alsof dit alles nog 
niet enerverend genoeg was, verscheen nog geen 
minuut later een derde mannelijke Adder (hierna: 
Adder 3) ten tonele die ook de lijsterbes begon te 
beklimmen. Beide Adders deden onafhankelijk van 
elkaar verwoede pogingen om het nest te bereiken. 
Na ruim vijf minuten slaagde Adder 2 erin de bovenste 
ingang van de boomholte te bereiken en naar binnen 
te kruipen. Hierbij hing in eerste instantie de staart 
nog naar buiten (figuur 2). Waarschijnlijk is dit het 
moment geweest waarop deze Adder één of meer 
jonge Pimpelmezen heeft gebeten, waarna de slang in 

Figuur 5. Adder 3 verlaat de boomholte achterstevoren en 
laat zich uiteindelijk op de grond vallen (foto Gerry Kaastra).

Figuur 4. Adder 3 verlaat de onderste opening en wordt 
daarbij aangevallen door de Pimpelmees (foto Gerry 
Kaastra).

Figuur 3. Adder 3 doet een ‘laatste’ poging het nest te 
bereiken. De staart van Adder 2 steekt nog naar buiten via de 
bovenste opening (foto Gerry Kaastra).

Figuur 2. Adder 2 kruipt via de bovenste opening de 
boomholte in (foto Gerry Kaastra).
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de boomholte verdween. Adder 3 deed op dit moment 
nog steeds verwoede pogingen het nest te bereiken 
(figuur 3), maar gaf er uiteindelijk de brui aan en 
verliet het toneel. Op dit moment waren er geen 
Adders meer zichtbaar en hebben de waarnemers de 
betreffende locatie verlaten, om hier ruim anderhalf 
uur later weer terug te komen. De Pimpelmees bleek 
nog steeds aanwezig en durfde nog steeds het nest 
niet te benaderen. Niet veel later kwam er via de 
onderste opening van de boomholte een Adder naar 
buiten met een jonge Pimpelmees in zijn bek. Hierbij 
verliet de slang de opening achterstevoren en trok 
hij zijn prooi mee naar buiten. Direct werd de Adder 
aangevallen door de Pimpelmees (figuur 4), waarna 
hij zich uiteindelijk op de grond liet vallen en zijn prooi 
verder probeerde door te slikken (figuur 5). Na ruim 
een kwartier was hij hier nog niet in geslaagd (figuur 
6), waarna de waarnemers de locatie verlieten. Het 
volledige proces, zoals dat hierboven beschreven is, 
duurde bijna drie uur. Al snel werden foto’s van deze 
waarneming gedeeld op sociale media. Na contact 
met de waarnemers bleek de waarneming nog meer 
bijzonder te zijn dan gedacht. Bij nadere bestudering 
van de volledige serie foto’s werd namelijk duidelijk 
dat Adder 2 en Adder 3 van elkaar te onderscheiden 
waren aan de hand van het kleurpatroon op de kop 
en in de nek (Sheldon & Bradley 1989). En wat 

bleek? Het was niet Adder 2 die de boomholte verliet 
met een Pimpelmees in zijn bek, maar een Adder 
met de uiterlijke kenmerken van nummer 3. Ergens 
gedurende de anderhalf uur dat de waarnemers zijn 
weg geweest, is Adder 3 (of een dubbelganger) dus 
teruggekomen om alsnog een jong uit het nest te 
roven. Er vanuit gaande dat Adder 2 ook een jonge 
Pimpelmees heeft gepakt, hebben dus minimaal twee 
verschillende Adders een jong uit het nest geroofd.

Conclusie
Zoals hierboven reeds is beschreven, is een 
waarneming van een Adder die een vogel opeet 
op zichzelf al vrij bijzonder. Maar wat maakt deze 
waarneming nou precies zo waardevol? Er zijn 
drie specifieke aspecten die van belang zijn om te 
bespreken. 1) Allereerst staat de Adder vooral bekend 
als een terrestrische hinderlaagjager (bijvoorbeeld 
Guiller et al. 2016). Alhoewel af en toe wel eens 
klimmende Adders worden waargenomen, gaat het 
hierbij in het algemeen om dieren die laag in de struiken 
hangen en waarvan onduidelijk is waarom ze daar 
beland zijn. Ook kunnen mannelijke Adders tijdens 
zogenaamde adderdansen door struikgewas heen 
klimmen (waarneming auteur). De hier behandelde 
waarneming laat duidelijk zien dat Adders niet nalaten 
actief foerageergedrag te vertonen en daarbij soms 

Figuur 6. Adder 3 probeert op de bodem zijn prooi door te slikken (foto Gerry Kaastra).
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vrij hoog in bomen klimmen. 2) Alhoewel in specifieke 
studies is aangetoond dat Adders soms vogels eten 
en dit ook wel eens wordt waargenomen, betreft dit 
over het algemeen vogelsoorten die op de bodem 
en/of in struikgewas broeden. Voor zover bekend 
is dit de eerste gedocumenteerde waarneming van 
een Adder die een jong uit een vogelnest rooft dat 
zich in een boomholte bevindt. 3) Zoals beschreven, 
werd het gedrag vertoond door niet één, maar twee 
verschillende individuen, wat indiceert dat op zijn minst 
specifieke aspecten van het beschreven gedrag, zoals 
het actief foerageren en/of het eten van vogels, wel 
eens minder uitzonderlijk kan zijn dan voorheen werd 
aangenomen. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat dit gegeven zich kan beperken tot 
specifieke habitats en/of biotopen. Toekomstig 
onderzoek en/of toekomstige waarnemingen kunnen 
hier meer inzicht in geven. Ter ondersteuning van dit 
proces is een peer reviewed publicatie met betrekking 
tot deze waarneming gepubliceerd in Herpetology 
Notes, een open access journal van de Societas 
Europaea Herpetologica (SEH). 

Dankwoord
Ik wil Simon Kaastra en Gerry Kaastra-Berga hartelijk 
danken voor het delen van informatie met betrekking 
tot de hier behandelde waarneming en voor het 
gebruik van hun foto’s. 
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